
E-VIEW, DE MEEST GEAVANCEERDE
KOSTENANALYSE TOOL

In één oogopslag uw actuele verbruiksstatus inzien
om écht kosten te besparen.

Dé Business Provider
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E-VIEW IS DÉ ONLINE TOOL 
DIE U ALTIJD INZICHT GEEFT IN UW 
ACTUELE VERBRUIK ÉN U HELPT OM 
KOSTEN TE BESPAREN!
Als zakelijke gebruiker is het logisch dat u inzage wilt hebben in uw belgedrag en dataverbruik om kosten te 
besparen. U wilt niet alleen analyses van de totaalfactuur of per aansluiting, maar ook per uur, dag, week of 
maand. U wilt uw facturen inzien, rapportages opvragen én zakelijk- en privéverbruik scheiden. Dit moet zo 
betrouwbaar en duidelijk mogelijk zijn. E-view, de meest geavanceerde online kostenanalyse tool, biedt u dé 
mogelijkheid om altijd uw actuele verbruik te bekijken. Zodoende kunt u écht kosten besparen door eenvoudig 
controle (blokkades en upgrades aanvragen, analyses uitvoeren en alarmeringen instellen*) uit te oefenen bij 
excessief spraak- en of dataverbruik van uw medewerkers. Zo kunt u anticiperen én actie ondernemen 
voordat u uw factuur ontvangt. E-view is gratis inbegrepen bij iedere aansluiting van Yes Telecom, 
onafhankelijk van het aantal. Daarnaast geeft E-view u en uw medewerkers de mogelijkheid tot inzage op 
verschillende niveaus, u kunt zelf extra gebruikersaccounts aanmaken en beheren. Hierdoor kunt u multi-
level inlogmogelijkheden creëren, met elk specifieke, beperkte of totale toegang tot E-view.

U kunt inloggen op E-view met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord, welke u kunt aanvragen via      
www.yestelecom.nl/aanmeldeneview. Na het inloggen vindt u de eerste waardevolle informatie in uw 
persoonlijke dashboard. Hier krijgt u in één oogopslag inzicht in uw dagelijks bijgewerkte verbruik, zoals uw 
spraak- en dataverbruik, periodieke kosten en eventueel uw Module EU Groepsbundel. Via de actieknoppen 
kunt u doorklikken voor meer informatie, analyses, grafieken en specifieke details per aansluiting. De 
grafieken geven u een helder inzicht in onder meer nog te factureren verbruik voor de komende factuur, 
nieuwe geactiveerde aansluitingen voor de lopende factuurperiode en buiten de bundel verbruik. Uw 
grafieken kunt u opslaan en uitprinten in verschillende bestandsvormen. Tevens kunt u exports draaien van 
gespreksspecificaties en kostenplaatsen, gesprekslabels en rapportages op maat genereren.
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DE 
VOORDELEN
VAN 
E-VIEW

 Gratis 24/7 service tool met de laatste
 status van uw verbruik

 Uw facturen overzichtelijk terugzien

 De kosten per aansluiting bekijken

 Zelf gesprekslabels aanmaken

 Per categorie (naar vast, naar mobiel,
 servicenummer enz.) de kosten inzien

 Zelf kostenplaatsen aanmaken en hier  
 rapportages van genereren

 Zelf gebruikersgegevens wijzigen 
 en toevoegen

 Zelf sms- en e-mail alarmeringen
 instellen*

 Zakelijke- en privékosten zelf definiëren
 en rapportages hiervan genereren*

 * Binnenkort beschikbaar

U logt eenvoudig in met uw unieke inlognaam en wachtwoord. Op de homepagina ziet u een overzichtelijk 
dashboard met informatie over de belangrijkste categorieën. Van hieruit kunt u verder inzoomen op meer 
gedetailleerde informatie.

E-view biedt u waardevolle informatie en statistieken per verkeersstroom. U houdt optimale controle over 
het verbruik van uw medewerkers en de kosten. Zo kunt u anticiperen én actie ondernemen voordat u uw 
factuur ontvangt.

Voor nog meer gemak en overzicht kunt u eenvoudig exports draaien van gespreksspecificaties en 
kostenplaatsen, gesprekslabels, grafieken en rapportages op maat genereren. Deze kunt u vervolgens 
opslaan en uitprinten in verschillende bestandsvormen.

BENT U KLANT VAN YES TELECOM 
EN HEEFT U NOG GEEN PERSOONLIJKE INLOGGEGEVENS?

VRAAG DEZE AAN VIA 
WWW.YESTELECOM.NL/AANMELDENEVIEW
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WILT U OOK PROFITEREN VAN HET GEMAK 
VAN E-VIEW? 
BENT U AL KLANT VAN YES TELECOM EN HEEFT U UW INLOGGEGEVENS AL?
Ga dan direct naar https://e-view2.yestelecom.nl. Log hier in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord en 
ervaar direct het gemak en de voordelen van E-view.

BENT U AL KLANT VAN YES TELECOM EN HEEFT U UW INLOGGEGEVENS NOG NIET?
U kunt als Yes Telecom klant uw persoonlijke inloggegevens aanvragen via www.yestelecom.nl/aanmeldeneview. Wij sturen 
u dan zo spoedig mogelijk uw inloggegevens. U kunt ook contact opnemen met onze Klantenservice via 071-8900111 of 
klantenservice@yestelecom.nl

BENT U NOG GEEN KLANT BIJ YES TELECOM?
Neem dan contact op met uw Business Partner voor meer informatie over de vele voordelen van onze spraak- en data-
abonnementen en alle gemakken van E-view. U kunt ook contact opnemen met onze Klantenservice via 071-8900111 of 
klantenservice@yestelecom.nl
 
Yes Telecom is dé mobiele provider voor de zakelijke markt. De enige provider waarvan de producten, diensten en Service 
volledig zijn afgestemd op de specifieke wensen en het mobiele gebruik van de zakelijke klant. Wij begrijpen dat u, als 
zakelijke klant, hogere eisen stelt aan uw mobiele abonnementen. Dat u - waar u zich ook bevindt - altijd de beste 
bereikbaarheid verlangt, ook binnenshuis! Daarom belt u met Yes Telecom op het kwaliteitsnetwerk van KPN, en heeft u 
landelijke 4G-dekking. 

Daarnaast onderscheidt Yes Telecom zich door een persoonlijke aanpak en een hoog serviceniveau, en krijgt u vanzelfsprekend 
de persoonlijke Service die u als zakelijke klant mag verwachten. Zo krijgt u bij ons altijd direct een professionele 
servicemedewerker aan de lijn, zonder wachttijd. Wij vinden dat niet meer dan vanzelfsprekend. Daarnaast is bij elk voice- 
en data-abonnement een zakelijk Service Pack gratis inbegrepen, inclusief E-view en nog veel meer gratis zakelijke extra’s.

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
Kijk voor de meest recente versie van deze folder op www.yestelecom.nl. Vraag naar de overige voorwaarden.

Uw Business Partner:


